
Klikk for å redigere stil for 
overskriftstittel 

Klikk for å redigere tekstkopi. 
 

Hurtigtaster for Excel 2010 Hurtigtaster som brukes  
i kombinasjon med CTRL-tasten 

Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse 

CTRL+PGUP Bytter mellom regnearkfaner fra 
venstre mot høyre. 

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+) Viser dialogboksen Sett inn for å 
sette inn tomme celler. 

CTRL+PGDN Bytter mellom regnearkfaner fra høyre 
mot venstre. 

CTRL+MINUSTEGN (-) Viser dialogboksen Slett for å 
slette merkede celler. 

CTRL+SKIFT+( Tar frem skjulte rader i det merkede 
området. 

CTRL+; Setter inn gjeldende dato. 

CTRL+SKIFT+& Legger til en kantlinje rundt merkede 
celler. 

CTRL+' Kopierer en formel fra cellen  
over den aktive cellen til cellen 
eller formellinjen.  

CTRL+SKIFT_ Fjerner en kantlinje fra merkede celler. CTRL+1 Viser dialogboksen Formater 
celler. 

CTRL+SKIFT+~ Bruker standard tallformat.  CTRL+2  Bruker eller fjerner fet  
formatering. 

CTRL+SKIFT+$  Bruker valutaformat med to  
desimaler (negative tall i parentes).  

CTRL+3 Bruker eller fjerner kursiv  
formatering. 

CTRL+SKIFT+%  Bruker prosentformat uten desimaler.  CTRL+4  Bruker eller fjerner understreking.  

CTRL+SKIFT+^  Bruker tallformatet Eksponentielt med 
to desimaler. 

CTRL+5  Bruker eller fjerner 
gjennomstreking. 

CTRL+SKIFT+#  Bruker datoformatet med dag, måned 
og år. 

CTRL+6 Bytter mellom å skjule objekter 
og vise objekter. 

CTRL+SKIFT+@ Bruker klokkeslettformat med time  
og minutt og AM eller PM.  

CTRL+8  Viser eller skjuler  
disposisjonssymboler.  

CTRL+SKIFT+!  Bruker tallformat med to desimaler, 
tusenskilletegn og minustegn (-) for 
negative verdier.  

CTRL+9 Skjuler merkede rader. 

CTRL+SKIFT+*  Merker gjeldende område rundt aktive 
celler. I pivottabeller merkes hele  
pivottabellrapporter.  

CTRL+0 Skjuler merkede kolonner.  

CTRL+SKIFT+: Setter inn gjeldende klokkeslett.  CTRL+A  Merker hele regnearket.  

CTRL+J Bytter mellom å vise celleverdier  
og formler.  

CTRL+SKIFT+A  Setter inn argumentnavn og  
parenteser når innsettingspunktet  
står til høyre for funksjonsnavn i  
formler.  

CTRL+SKIFT+"  Kopierer verdien fra cellen over den 
aktive cellen til cellen eller formellinjen. 

CTRL+F Bruker eller fjerner fet  
formatering.  



Klikk for å redigere stil for 
overskriftstittel 

Klikk for å redigere tekstkopi. 
 

Hurtigtaster for Excel 2010 – hurtigtaster som brukes  
i kombinasjon med CTRL-tasten 

Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse 

CTRL+C Kopierer merkede celler. CTRL+P Viser kategorien Skriv ut i Microsoft Office 
Backstage-visning. 

CTRL+D Bruker kommandoen Fyll ned til å kopiere 
innholdet og formatet i den øverste cellen i et 
merket område til cellene under. 

CTRL+SKIFT+P Åpner dialogboksen Formater celler med 
kategorien Skrift valgt. 

CTRL+B Viser dialogboksen Søk og erstatt med 
kategorien Søk valgt. 

CTRL+R Bruker kommandoen Fyll mot høyre til å 
kopiere innholdet og formatet i den 
venstre cellen i et merket område til 
cellene til til høyre.  

CTRL+SKIFT+F Åpner dialogboksen Formater celler med  
kategorien Skrift valgt. 

CTRL+S  Lagrer den aktive filen med gjeldende  
filnavn, plassering og filformat.  

CTRL+G  Viser dialogboksen Gå til.  CTRL+T  Viser dialogboksen Opprett tabell. 

CTRL+H Viser dialogboksen Søk og erstatt med  
kategorien Erstatt valgt.  

CTRL+U Bruker eller fjerner understreking.  

CTRL+K  Bruker eller fjerner kursiv formatering.  CTRL+SKIFT+U Veksler mellom å vise og  
skjule formellinjen.  

CTRL+I  Viser dialogboksen Sett inn hyperkobling for  
nye hyperkoblinger, eller dialogboksen Rediger 
hyperkobling for valgte eksisterende 
hyperkoblinger.  

CTRL+V  Setter inn innholdet på utklippstavlen ved  
innsettingspunktet og erstatter et  
eventuelt merket område. Bare tilgjengelig 
etter at du har klippet ut eller kopiert et 
objekt, tekst eller celleinnhold.  

CTRL+L Viser dialogboksen Opprett tabell.  CTRL+ALT+V  Viser dialogboksen Lim inn utvalg.  
Bare tilgjengelig etter at du har klippet ut  
eller kopiert et objekt, tekst eller 
celleinnhold i et regneark eller i et annet 
program. 

CTRL+N  Oppretter en ny, tom arbeidsbok. CTRL+W  Lukker det valgte arbeidsbokvinduet.  

CTRL+O  Viser dialogboksen Åpne for å åpne eller søke 
etter en fil.  

CTRL+X Klipper ut merkede celler.  

CTRL+SKIFT+O Merker alle celler som inneholder 
kommentarer.  

CTRL+Y  Gjentar siste kommando eller handling, 
om mulig. 

CTRL+Z Bruker kommandoen Angre til å gjøre om  
den siste kommandoen, eller til å  
slette den siste inntastingen.  

OBS!   Hurtigtastene CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M og CTRL+Q er foreløpig ikke tilordnet noe. 
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